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Debatlederen, advokat A.C. Stray Ryssdal, Norge, indledte med at øn-
ske velkommen til sektionsmødet om national og europæisk konkur-
renceret. Han takkede særligt referenten, advokatfullmektig Siri B.
Teigum og korreferenten, professor Kirsti Rissanen.

Han fandt, at emnet national og europæisk konkurrenceret var vidt
formuleret, men var et heldigt valg. I løbet af de sidste 10 år er den
faglige interesse for konkurrenceret vokset i samtlige nordiske lande
som følge af de fælleseuropæiske regler og på grund af revisionen af
de nationale love. Efterhånden som efterkrigstidens Keynesianske re-
guleringsoptimisme over for det økonomiske liv har måttet vige, er
interessen for markedsretten vokset frem på ny.

I løbet af de sidste 5 år har Danmark, Finland, Sverige og Norge alle
fået nye nationale konkurrencelove. Island vurderer behovet for en
konkurrencelov, og Danmark behovet for en ny revision.

I den nordiske lovgivningsdebat har man drøftet, om man bør holde
sig til forbudsprincippet, som praktiseres i EF, USA og Tyskland, eller
til indgrebsprincippet, som traditionelt har været lagt til grund i de
europæiske lande. Norge, Sverige og Finland har valgt at bygge på en
kombination af de to former - med forbud mod de vigtigste konkur-
rencehindrende aftaler som priskarteller, licitationskarteller, markeds-
delingsaftaler og bindende videresalgspriser, og med indgreb mod
andre former for konkurrenceskadelig virksomhed - i Norge og Sve-
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rige også fusioner. Mens Norge og Finland har valgt at skrive sine egne
love, har Sverige stort set kopieret EFs regler til en national lov.

EF har intensiveret arbejdet med sin konkurrencehåndhævelse, og
dette har ført til flere interessante sager i Danmark. I forbindelse med
udviklingen af EØS-samarbejdet vil EFs konkurrenceregler også regu-
lere virksomheder i Island, Sverige, Finland og Norge, fordi Rom-
traktatens artikler 85 og 86 og ledsagende regler er blevet overført til
EØS-traktaten. At jurister i andre nordiske lande end Danmark derfor
må forholde sig til EFs konkurrenceregler, er dermed blevet klart.

Ryssdal ventede, at debatten ville vise, at der er forskellige syn på
hvordan konkurrencereglerne bør udformes og praktiseres - både på
fælleseuropæisk og nationalt niveau. Han sammenlignede den rette
sammensætning af konkurrenceretten med blandingen af en cocktail.
Hvis ingredienserne - forbuds-, indgrebs- og procedureregler - sættes
rigtigt sammen, vil de kunne have en stimulerende effekt på konkur-
rencen i forretningslivet. Men hvis man hælder for stærke sager i
bægeret - for drakoniske forbud og procedureregler - vil dette kunne
slå patienten ud.

Referenten, advokatfullmektig Siri B. Teigum, Norge, fremlagde fem
teser:

1. Der foreligger egentlig endnu ikke én europæisk konkurrenceret.
En stor grad af fælles regler i og for de europæiske lande retfær-
diggør imidlertid begrebet.

2. Til trods for disse fælles, europæiske konkurrenceregler er der brug
for nationale konkurrenceregler.

3. De europæiske og nationale regler skal ikke nødvendigvis være ens.
4. De europæiske, og særligt EF-reglernes vide rækkevidde skaber pro-

blemer.
5. Retningslinjerne for de nationale domstoles anvendelse af EFs kon-

kurrenceregler fjerner ikke problemerne.

Vedrørende første tese anførte Siri B. Teigum tre årsager til, at der ikke
foreligger én europæisk konkurrenceret.
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a) EF-retten forudsætter et samspil med national ret med hensyn til
håndhævelsen og virkningen af brud på konkurrencereglerne.

b) EF-retten gælder ikke i alle europæiske lande. Gennem EØS-aftalen
vil stort set de samme konkurrenceregler gælde i EFTA og i EF. I
forholdet mellem Øst- og Vesteuropa er handelspolitiske instru-
menter som dumpingregler vigtigere.

c) EF-retten regulerer ikke konkurrencebegrænsninger, som kun har
virkning på et nationalt marked. Der sker en europæisering af reg-
lerne gennem faktisk harmonisering. Nationale lovgivere har valgt
at kopiere regler fra EF-retten, således som det i stor udstrækning
er blevet gjort i den nye svenske lov. Formålene med regler på
nationalt og europæisk niveau er imidlertid forskellige. Mens EFs
konkurrenceregler har et europæisk formål - nemlig at bidrage til
integration mellem medlemsstaterne - præges de nationale regler
ikke af sådanne hensyn. Hvilken betydning dette vil få for fortolk-
ningen af den svenske lov eller andre love, som inspireres betydeligt
af EF-retten, står ubesvaret.

Vedrørende sin anden tese anførte Siri B. Teigum, at det er konkurren-
cepolitikkens hovedformål at forhindre, at virksomhederne begræn-
ser konkurrencen til skade for almenheden. EF-retten angår imidler-
tid kun konkurrencebegrænsninger med betydning på EF-niveau. Den
stiller heller ikke noget krav om, at medlemsstaterne selv har konkur-
renceregler for de nationale markeder. Der kan imidlertid ikke være
tvivl om, at behovet består for de lande, hvor det overhovedet giver
mening at tale om separate nationale markeder. Der er ingen grund til
at vente, at markedsaktørerne optræder bedre hjemme end ude. Des-
uden bliver erhvervslivet bedst rustet til konkurrence på det europæ-
iske marked gennem konkurrence på hjemmemarkedet. Derfor bør
man have en slagkraftig national konkurrencelovgivning for de natio-
nale markeder.

Siri B. Teigums tredje tese var, at der ikke er nogen grund til, at de
europæiske og nationale regler skal være identiske.

EF-retten kræver ikke, at de nationale konkurrenceregler harmoni-
seres med EFs konkurrenceregler.

Nationale og EF konkurrenceregler er langt hen ad vejen begrun-
det i de samme økonomiske betragtninger. Dette indebærer, at reg-
lerne i høj grad bør ramme samme type konkurrencebegrænsninger.
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Der er imidlertid ingen grund til, at reglerne for det nationale og
europæiske marked skal formuleres ens, eller at materielle og proces-
suelle regler skal opbygges på samme måde på nationalt og europæisk
niveau. Det er naturligt at tage størrelsen og karakteren af det natio-
nale marked og den nationale retstradition i betragtning, når nye
nationale regler udformes. Håndhævelsen af EF-retten blev bygget op
omkring et vidtrækkende forbud og muligheden for at indrømme
fritagelser efter ansøgning. Et så kompliceret apparat er næppe nød-
vendigt for at effektivisere de nationale regler på mindre og mere
gennemsigtige markeder.

Formålet med nationale og EF-retlige konkurrenceregler er kun
delvis sammenfaldende. EF-retten styres af et ønske om integration
mellem medlemsstaterne. Dette har haft betydning både med hensyn
til udviklingen af de materielle regler og håndhævelsesapparatet i til-
knytning til disse. Kun et fælles organ som Kommissionen kunne for-
ventes at varetage dette formål i tilstrækkelig grad i EF-samarbejdets
indledende faser.

Referentens fjerde tese var, at EF-reglernes vide rækkevidde skaber
problemer.

Kommissionen og EF-Domstolen har i praksis givet konkurrence-
reglerne en særdeles vid rækkevidde. Der skal ikke meget til for, at
forbudsreglernes krav om effekt på konkurrencen og samhandelen i
EF anses for opfyldt. EF-retten indeholder heller ingen »rule-of-rea-
son«, som i amerikansk ret, og en aftale, som på nogen måde inde-
bærer en konkurrencebegrænsning mellem parterne, vil derfor kunne
være forbudt og erklæres ugyldig til trods for, at den set i en større
sammenhæng øger konkurrencen. Sådanne aftaler kan efter ansøg-
ning fritages fra forbviddet ved en Kommissionsbeslutning. Kommis-
sionen har imidlertid dårlig kapacitet til at tage stilling til sådanne
ansøgninger, og ingen andre har kompetence hertil. Man er ikke ga-
ranteret et svar på sin ansøgning inden for en overskuelig tid. For de
involverede virksomheder indebærer dette et betydeligt retssikker-
hedsproblem.

Reglerne om håndhævelse af konkurrencereglerne giver problemer
af en anden art. EFs konkurrenceregler kan i princippet håndhæves af
Kommissionen, nationale domstole og nationale administrative myn-
digheder. Mens der er givet relativt detaljerede regler om Kommissio-
nens håndhævelse, findes der knapt nok sådanne regler med hensyn
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til håndhævelsen på nationalt niveau. Regelværket varierer derfor fra
land til land, og mange spørgsmål er uafklarede. For virksomhederne
er det derfor sjældent interessant at søge EFs konkurrenceregler hånd-
hævet på nationalt niveau.

Referentens femte tese var, at Kommissionens nye retningslinjer for
nationale domstoles anvendelse af EFs konkurrenceregler ikke løser
problemerne.

Disse retningslinjer tager sigte på at beskrive de nationale domstoles
rolle ved håndhævelsen af konkurrencereglerne og tilbyde Kommis-
sionens assistance i konkrete sager. Retningslinjerne ændrer ikke de
nationale domstoles kompetence.

Det interessante er den assistance, Kommissionen tilbyder de natio-
nale domstole mht. spørgsmål om faktum, om procedure og om for-
tolkning.

Kommissionens oprindelige ambition var at besvare fortolknings-
spørgsmål vedrørende EF-retten generelt. Der kan rejses spørgsmål
om, hvorvidt dette ville have været foreneligt med Rom-traktatens krav
om, at præjudicielle spørgsmål rettes til EF-Domstolen.

De endelige retningslinjer har fået en mere begrænset rækkevidde.
Kommissionen vil kunne oplyse nationale domstole om Kommissio-
nens praksis, herunder om anvendelsen af kravet til påvirkning af
samhandelen og mærkbarhedskriteriet, samt spørgsmålet om, hvor-
vidt det er tænkeligt, at den aktuelle aftale kan fritages i henhold til
Rom-traktatens Artikel 85, stk. 3. Denne begrænsning er rigtig. Kom-
missionen beholder en vis indflydelse på praksis vedrørende de tre
konkurrencepolitisk vigtigste elementer i Artikel 85. Ordningen vil til
en vis grad afhjælpe behovet for afgørelser i tilfælde, hvor Artikel 85,
stk. 3 er anvendelig.

De nye retningslinjer rejser imidlertid en række spørgsmål. Hvor-
dan skal tavshedspligtsreglerne anvendes, hvilken form vil udtalelserne
blive givet, og hvor lang tid vil det tage at få besvaret de nationale
domstoles spørgsmål. Disse faktorer vil være af afgørende betydning
for, om samarbejdet bliver en succes. Det samme vil de nationale dom-
stoles vilje til og mulighed for at indhente sådanne udtalelser.

Samarbejdet mellem Kommissionen og nationale domstole er prak-
tisk interessant, hvor tidligere samarbejdspartnere er uenige om fort-
sættelsen af et muligt konkurrencebegrænsende samarbejde. Man har
ingen nytte af retningslinjerne ved klager over et konkurrencebegræn-
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sende samarbejde mellem andre. Et hovedproblem i sådanne tilfælde
vil være at fremskaffe information om dette samarbejde, og dette kan
Kommissionen ikke bidrage til på grundlag af retningslinjerne.

Kommissionen har udtalt, at den ikke vil behandle klager, som ikke
har nogen væsentlig interesse for fællesskabet, til trods for at forholdet
kan være ramt af EFs konkurrenceregler. Fra en konkurrencepolitisk
synsvinkel er det et paradoks, at det praktiske hovedansvar for at mod-
virke ulovlige konkurrencebegrænsninger på denne måde føres til-
bage til markedsaktørerne, uden at man samtidig sørger for de nød-
vendige procedureregler til støtte herfor.

Som konklusion anførte Siri B. Teigum, at det er hensigtsmæssigt at
regulere private konkurrencereguleringer ved et samspil mellem na-
tionale og europæiske regler.

Samspillet eller arbejdsdelingen er imidlertid ikke gennemført fuldt
ud, og dette bevirker - kombineret med den vide rækkevidde af reg-
lerne - en række problemer.

Optakten til samarbejdet mellem Kommissionen og nationale dom-
stole er et første skridt i retning af at videreudvikle det nævnte samspil.
Indholdet af retningslinjerne er blevet ret ukontroversielt. De to ho-
vedproblemer løses ikke; nemlig at forbuddet mod konkurrencebe-
grænsende samarbejde er givet en meget vid rækkevidde, samtidig
med at kun Kommissionen er blevet givet kompetence til at meddele
undtagelser fra forbuddet.

Spørgsmålet er derfor, om tiden er inde til at overlade håndhævel-
sen af EFs konkurrenceregler, inklusive undtagelsen i Artikel 85, stk. 3,
til nationale konkurrencemyndigheder i større grad end tidligere.
Dette forudsætter en harmonisering af de nationale lovgivninger om
håndhævelsen af EFs konkurrenceregler og virkningen af brud på
disse. Man kan søge inspiration i den måde, EFs regler vedrørende
offentlige indkøb håndhæves. Her er ansvaret delt mellem Kommis-
sionen og nationale myndigheder. Netop fordi reglerne i stor grad er
forudsat håndhævet på nationalt niveau, er procedurerne herfor samt
principperne om krav om foreløbige foranstaltninger,, erstatning m.v.
blevet harmoniseret.

Korreferenten, professor Kirsti Rissanen, Finland, roste Siri B. Teigum
for med stor dygtighed og sagkundskab at have behandlet et omfat-
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tende emne, som er blevet endnu mere centralt i forbindelse med
bestræbelserne på at skabe et europæisk enhedsmarked og i forbin-
delse med EØS-aftalens forventede ikrafttræden.

Hun henviste til, at det Nordiske Juristmøde i Helsingfors i 1987
diskuterede konkurrencerettens målsætninger, midler og virkninger
på basis af et referat af professor Bernard Gomard, men konstaterede,
at der er sket meget på området siden 1987.

Kirsti Rissanen var i det store hele enig i referentens synspunkter
vedrørende udviklingstendenserne.

Hun fremhævede, at konkurrenceretten især har baggrund i den
amerikanske Sherman Act fra 1890 samt senere love, som har påvirket
udviklingen af det konkurrenceretlige tankesæt i andre lande og her-
under i EF. Baggrunden for Sherman Act var særligt frygten for mo-
nopolers og trusters økonomiske magt og misbruget af denne ved for
eksempel urimelige priser.

Konkurrencelovenes primære formål er for tiden anerkendt som
værende at fremme en fungerende eller effektiv konkurrence. Dette
sker ved at modvirke konkurrencebegrænsende aftaler og optræden
samt misbrug af en dominerende stilling. Konkurrencepolitikken kan
derfor beskrives som et negativt middel i sammenhæng med erhvervs-
og industripolitikken. Den bygger på forbud, som begrænser virksom-
hedernes muligheder for at agere.

Jo flere konkurrencebegrænsninger, der anses for skadelige, desto
mere effektiv er konkurrenceloven, og desto mere bliver konkurren-
cen en myndighedsreguleret proces. I EF forbyder man næsten alle
betydelige begrænsninger, medmindre man kan konstatere, at de ikke
har skadelige virkninger.

Det primære formål med EFs konkurrence var oprindeligt ikke et
ønske om at effektivisere det europæiske erhvervsliv, men et ønske om
at fremme udviklingen mod et fælles marked. Dette var formentlig
årsagen til, at Kommissionen fik en så central rolle, da Kommissionen
behøvede kendskab til alt, som havde betydning for handelen mellem
medlemsstaterne. Senere er de rent konkurrencepolitiske hensyn ble-
vet vigtigere og ved anvendelsen af EFs normer er også industri- og
erhvervspolitiske argumenter blevet anvendt. Dette ses f.eks. i grup-
pefritagelserne, i de individuelle fritagelser og måske tydeligst i praksis
under fusionskontrolforordningen. Karel van Miert, EFs konkurren-
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cekommissær, har i sine udtalelser betonet, at han vil give industripo-
litiske hensyn større vægt end hidtil.

Ved andre internationale aftaler kan man dels iagttage, at konkur-
rencereglerne anvendes for at garantere, at aftalen (som f.eks. frihan-
delsaftalerne og Europaaftalerne) kan fungere efter hensigten, men
også iagttage forsøg på at skabe enighed om indholdet om nationale
love, således som det er tilfældet i OECD og UNCTAD. Siden 1970erne
har man betonet behovet for at fremme den internationale handels-
frihed og behovet for omstrukturering af erhvervslivet under hen-
syn til de frie markedskræfter. Deregulering og en effektiv konkurren-
ceret har derved fået en stigende betydning, og dette er fortsat ten-
densen.

Konkurrencebestemmelserne i frihandelsaftalerne og Europaafta-
lerne har relativt lille praktisk betydning, da der ikke er tale om et
integrationsværk på samme måde som EF. I frihandelsområderne er
formålet ikke at skabe fælles konkurrenceregler, men at fjerne han-
delshindringer. Først ved et integrationsniveau, som kræver overnatio-
nale organer, kan man rigtigt tale om en fælles konkurrencepolitik.

Man er i EF på vej mod en føderal struktur i håndhævelsen af
konkurrencereglerne, hvor Kommissionen fortsat behandler de vig-
tigste og mest principielle sager, som har sammenhæng med den eu-
ropæiske industris konkurrenceevne og effektivitet, mens de nationale
domstole tilgodeser de individuelle virksomheders interesser. Det bli-
ver interessant at se, om EFTAs konkurrencemyndighed vil anvende
samme politik, eller om den starter med de samme ambitioner om at
vide alt, som EF-Kommissionen oprindeligt gjorde.

Vedrørende samspillet mellem nationale konkurrencelove og EFs
konkurrenceret ville korreferenten ikke bestride, at udviklingen går
imod en fælles europæisk konkurrenceret, men fremhævede, at der
ikke findes politisk enighed om konkurrencerettens målsætninger.
Hun spurgte, om det politiske formål er, at konkurrenceprocessen
reguleres af myndighederne og ikke af markedet, og var kritisk over
for den udviklingstendens, som Sveriges nye lov er et eksempel på. I
den nye finske lov, som trådte i kraft i 1992, forbydes i stedet direkte
bruttopriser, licitationskarteller, priskarteller og misbrug af en domi-
nerende stilling.

Et argument for harmonisering af konkurrencelovene er det prak-
tiske behov for ensartede regler. Imidlertid må konkurrencereglerne
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afhænge af markedet. De økonomiske muligheder på de små skandi-
naviske markeder er helt anderledes end på større markeder i Europa.
Dette kan skabe større behov for virksomhedssamarbejde. Man må
måske give industripolitiske hensyn større vægt, såfremt man vil op-
retholde livlige økonomier og stimulere til økonomisk aktivitet.

Korreferenten var skeptisk over for de fordele, som behandling af
EF-konkurrencesager ved nationale domstole kan give virksomhe-
derne under EØS-aftalen.

De mest konkurrencebegrænsende arrangementer er kartelaftaler,
som bygger på parternes frivillige medvirken. Når der opstår konflik-
ter, opløses sådanne samarbejder, men det er svært for virksomheder
uden for kartellet at gribe ind. Det ligger derfor i sagens natur, at man
må have en myndighed som varetager den almene interesse. Det
samme gælder situationer, hvor en virksomhed udsættes for misbrug
af en dominerende stilling. Den europæiske tradition er derfor base-
ret på myndighedskontrol.

Den nordamerikanske tradition har haft stærk indflydelse på Kom-
missionens tankegang ved udformningen af meddelelsen om sam-
arbejdet mellem nationale domstole og Kommissionen. Det må imid-
lertid fremhæves, at der er forskelle i reglerne, som gør det mere
attraktivt for virksomheder og endda for forbrugere at føre anti-trust
sager ved domstolene i USA. Denne tradition savnes i Europa, da de
processuelle normer er forskellige. I USA kendes til class actions
suits, der betyder at forskellige virksomheder kan gå sammen om
at føre sag og derved spare omkostninger. Desuden findes et finan-
sielt incitament ved, at den som har lidt skade pga. en ulovlig konkur-
rence begrænsning, kan få en erstatning, som er tre gange størrelsen
af skaden.

I England har en akademisk undersøgelse om anvendelsen af EF-
konkurrenceret ved nationale domstole peget på en række problemer
ud over vanskelighederne ved at skaffe bevismateriale. Der er ikke
tradition for at kombinere strafferetlige sanktioner med ugyldighed
og erstatning. Muligheden for at få erstatning er ikke altid klar efter
national ret, og dommerne kender ikke til konkurrencerettens ind-
hold og formålet med EFs konkurrencepolitik. De kan heller ikke
fortolke EF-Domstolens og Kommissionens praksis, og der findes en
modvilje mod at give EF-retten forrang fremfor nationale civilretlige
regler. Desuden er økonomiske overvejelser fremmede for dommer-
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ne. Usikkerheden mht. sagens udfald vedvarer længe, da man altid må
tage hensyn til klage- eller ankeadgang, og det er vanskeligt at opnå
interimsforbud, som ellers ofte er nødvendige.

Korreferenten kendte til flere eksempler på anvendelse af EFs kon-
kurrenceret ved voldgiftssager. Hun fremhævede, at det ikke er ual-
mindeligt, at gyldigheden af aftaler i voldgiftssager bestrides med hen-
visning til Romtraktatens Artikel 85. Der har været usikkerhed om
voldgiftsretternes kompetence til at anvende regler, som ansås for at
høre til ordre public. Voldgiftsretterne har imidlertid i praksis taget
stilling til parternes anbringender. Voldgiftsretternes beslutninger er
dog ikke bindende for Kommissionen. Det kan derfor ske, at sådanne
beslutninger ikke bliver det sidste ord i sagen, men i praksis er risikoen
herfor nok lille.

Korreferenten rejste til sidst spørgsmål om berettigelsen af at op-
bygge et meget effektivt og dækkende kontrolsystem i dagens økono-
miske lavkonjunktur. Hun fremhævede, at konkurrencepolitikken er
et negativt middel i den økonomiske politik, som det i princippet er
rigtigt at anvende, når der er reelle skævheder på markedet. Dette
synspunkt modsvarer den nordiske tradition.

Politikerne kan dog ikke vente sig de store resultater af konkurren-
cepolitikken. Man bør anvende politikken således, at der er en rimelig
konkurrencesituation på markedet og nogenlunde balance mellem
udbud og efterspørgsel. Konkurrencepolitikken er kun en del af den
økonomiske politik og bør ikke erstatte den. Den må altså ikke anven-
des som undskyldning for at undlade at iværksætte en effektiv økono-
misk politik.

Fuldmægtig Jytte Boesgaard, Danmark, var meget enig i referentens
vurderinger af forholdet mellem national konkurrenceret og EF-kon-
kurrenceretten.

Danske konkurrencemyndigheder har ikke haft problemer i for-
hold til EF-rettens forbudsprincip. Såvel Monopoltilsynet som Konkur-
rencerådet har administreret lovgivningen i Danmark i overensstem-
melse med EFs regler og praksis. Ved at anerkende forrangsprincippet
har man undgået konflikter, idet man i tvivlstilfælde har forelagt sa-
gerne for EF.

Uanset, at EF ikke kræver harmonisering af konkurrencelovene, er
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de fleste EF-lande nu gået over til forbudsprincippet, og de andre
nordiske lande har stort set gjort det samme. Den danske industrimi-
nister har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal overveje en ny dansk
konkurrencelov baseret på EFs forbudsprincip.

Jytte Boesgaard delte referentens tvivl om nytteværdien af Kommis-
sionens meddelelse om nationale domstoles anvendelse af EF-retten.
Jytte Boesgaard forventede, at de fleste konkurrencesager også i frem-
tiden vil blive behandlet i Kommissionen og fremhævede i relation til
meddelelsen, at præjudicielle afgørelser ikke kan træffes af Kommis-
sionen, men må træffes af EF-Domstolen. Kommissionens opgave må
være begrænset til at levere faktiske oplysninger og andet dokumen-
tationsmateriale til brug for de nationale retter. Det bør være de na-
tionale domstoles hovedopgave at tage stilling til erstatningskrav i for-
bindelse med overtrædelse af EFs konkurrenceregler.

Hun fremhævede, at subsidiaritetsprincippet allerede findes i Arti-
kel 9, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17/62, hvorefter såvel nationale
domstole som nationale administrative myndigheder kan anvende Ar-
tikel 85, stk. 1 og 86 direkte. For de administrative myndigheder, som
f.eks. Konkurrencerådet, forudsætter dette, at myndighederne natio-
nalt har fået tillagt en sådan kompetence. Den danske konkurrencelov
indeholder ikke en sådan hjemmel, men det udelukker dog ikke, at
Konkurrencerådet i sine afgørelser har kunnet tilkendegive, at der
antagelig foreligger en overtrædelse af EFs regler.

Jytte Boesgaard tilsluttede sig referentens forslag om at samordne
de nationale regler, som regulerer virkningerne af brud på EF-kon-
kurrenceregler på samme måde, som det er sket ved EFs regler for
offentlige indkøb.

Hun fandt endvidere, at uddelegering af kompetence til de natio-
nale myndigheder godt kan indebære, at de nationale myndigheder
afgør sagerne på grundlag af den nationale konkurrencelovgivning,
såfremt denne er den samme som i EF.

Hun oplyste, at Kommissionen har til hensigt at offentliggøre en
meddelelse om uddelegering af kompetencen i konkurrencesager til
nationale konkurrencemyndigheder, så Kommissionen kan koncen-
trere sig om de større grænseoverskridende overtrædelsessager og an-
meldelser, hvor Kommissionen fortsat vil benytte comfort letters. Disse
er nok populære hos virksomhederne, da de indebærer hurtigere sags-
behandling og mindre offentlighed, men ikke hos de nationale kon-
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kurrencemyndigheder, fordi medlemslandene ikke bliver konsulteret
i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for beslutnin-
ger om fritagelser og negativattest.

Hun mente, at de nordiske lande, der har valgt at harmonisere
deres konkurrencelovgivning med EFs, har en fordel, som vil komme
dem til gode, når eller hvis der skal ske en fordeling af beføjelserne i
EFs konkurrencepolitik.

Docent, jur.dr. Hans Stenberg, Sverige, tog indledningsvis kortfattet stil-
ling til referentens teser. Hans umiddelbare kommentar til tese 1 -
begrebet europæisk konkurrenceret - var et »Nåja«. Han var enig i
tese 2, idet nationale konkurrenceregler kan tjene et formål og i hvert
fald er nødvendige på den institutionelle side, idet der må være na-
tionale konkurrencemyndigheder i de enkelte stater. Han var enig i
referentens 3. og 4. tese og var enig i, at retningslinjerne for nationale
domstoles anvendelse af EFs konkurrenceregler ikke fjerner proble-
merne.

Han konstaterede, at Siri B. Teigums referat vedrørte reguleringen
af virksomhedernes konkurrencebegrænsninger. Han fandt referatet
velskrevet på dette område, men savnede en bredere problempræsen-
tation. Han fremhævede, at temaet fra virksomhedernes synspunkt er
meget bredere, og at der er behov for, at begrebet konkurrenceret
blev defineret bredere. Han fremhævede særligt:

a) Det er en forudsætning for anvendelsen af EFs regler mod konkur-
rencebegrænsninger, at de fire friheder, dvs. fri bevægelighed for
varer, tjenester, kapital og personer, gennemføres. Han fremhæ-
vede arbejdet med udvikling af europæiske standarder og fandt
generelt, at udviklingen mod et fælles marked udgør den grund-
læggende forudsætning for, at der overhovedet kan være konkur-
rence i EF.

b) Det grundlæggende princip om fri konkurrence indskrænkes på
nogle områder gennem offentlige særreguleringer, som for land-
brug, transport og militært materiel, men også gennem sikkerheds-
forskrifter, prøvningskrav og regler om offentlige indkøb i de så-
kaldte undtagne sektorer; vand, energi, telekommunikation og
transport.
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c) Den frie konkurrence påvirkes af forskellige former for offentlig
intervention, såsom offentlig støtte, offentlige monopoler, regional-
politik, industripolitik, forskningspolitik etc.

d) Konkurrenceforholdene på Fællesmarkedet påvirkes af regler, som
har med handelspolitikken at gøre, herunder told, anti-dumping-
regler og counterfeitregler. EØS er ikke som Fællesmarkedet base-
ret på en toldunion, men er alene et frihandelsområde, med hvad
det medfører af spørgsmål om krav på oprindelsescertifikater og
lignende.

e) Fusionskontrolreglerne burde have været medtaget i referatet.
Mens artikel 85-85 regulerer konkurrencens spil, så tager fusions-
kontrolreglerne sigte på konkurrencens struktur, og disse aspekter
bør ses sammen.

Hans Stenberg var enig i, at den nye svenske lov er kompliceret og
konstaterede, at den i hvert fald giver meget arbejde for advokaterne.
Han fremhævede også, at det er tvivlsomt i hvilket omfang konkurren-
cereglerne udgør en ret som sådan. Oftest er der vel tale om, at reg-
lerne anvendes som grundlag for forhandlinger.

Stenberg fremhævede dynamikken i konkurrenceretten. Reglernes
generalklausuler må fyldes ud i praksis, og synet på konkurrencebe-
grænsningsretten skifter. Mens EF-Kommissær Leon Brittan havde en
udpræget konkurrenceholdning synes kommissær Van Miert at mene,
at konkurrencebegrænsningsretten i højere grad er en del af den
almindelige økonomiske politik. Han fandt anledning til at fremhæve,
at virksomhederne nu er begyndt at anvende konkurrenceretten i
deres indbyrdes konkurrence. Der findes eksempler på virksomheder,
som har anlagt sag med det formål at få prøvet holdbarheden af fx.
statslige støtteordninger ud fra et konkurrencesynspunkt.

Ordningen med gruppefritagelsesforordninger påskønnes meget af
erhvervslivet, eftersom forordningerne giver forudseelighed og der-
med retssikkerhed. På den anden side ændrer virksomhederne ofte
deres kontrakter med henblik på at komme ind under en gruppefri-
tagelsesforordning. Forordningerne medfører derfor en vis struktur-
stivhed på markedet, hvilket strider mod den grundlæggende tanke, at
virksomhederne skal træffe aftaler på grundlag af markedsforholdene
og ikke på grundlag af en gruppefritagelsesforoi dning.

Stenberg pegede også på vanskelighederne omkring godtagelse af
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joint ventures og den fra fusionskontrolforordningen kendte, men
uklare grænselinje mellem koncentrative og kooperative joint ven-
tures.

Stenberg rejste endelig spørgsmål om, hvorvidt håndhævelsessyste-
met er ved at kollapse. Han fremhævede Kommissionens udbredte
brug af comfort letters, hvorefter konkurrencesager officielt henlæg-
ges uden formel beslutning.

Referenten havde sagt, at man ikke kan tale om en samlet europæ-
isk konkurrenceret, men at dette begreb dog kan anvendes, da der
findes nationale retsordninger med mange beslægtede regler. På prin-
cipplanet var Hans Stenberg enig i begrebet europæisk konkurrence-
ret i form af regler, der skal sikre effektiv konkurrence på markedet. I
praksis er det lidt mere uklart. Der findes i EF og EØS to forskellige
myndigheder, der anvender konkurrencereglerne, og der findes en
betydelig spænding mellem nationale konkurrencemyndigheder og
EF/EØS myndighederne. Det er vigtigt, at behandlingstiden holdes
under kontrol ved et samarbejde mellem nationale domstole og EF-
Kommissionen, og det ville være ønskeligt at harmonisere reglerne
herom. Arbejdet med at decentralisere anvendelsen af EFs regler mod
konkurrencebegrænsninger, som sker under næsten liturgisk påberå-
belse af subsidiaritetsprincippet, får dog næppe rigtig fart, før decen-
traliseringen også gælder anvendelsen af Artikel 85, stk. 3.

En sådan decentraliseret anvendelse af EFs regler medfører betyde-
lige problemer ved at holde retsenheden i EF. Hans Stenberg illustre-
rede risikoen herved med et eksempel fra en fusionskontrolsag, hvor
den rådgivende fusionkontrolkomité bestående af eksperter fra med-
lemsstaterne var uenige om begrebet det relevante produktmarked.
Man endte med afstemning, og da blev resultatet 6 - 6 . Efter Hans
Stenbergs samlede vurdering var det således ud fra virksomhedernes
synsvinkel i høj grad tvivlsomt, om man kan tale om en samlet euro-
pæisk konkurrencebegrænsningsret.

Dommer Bo Vesterdorf, Danmark, (EF-dommer ved Retten i Første In-
stans) , kommenterede Kommissionens muligheder for at efterleve sin
rolle efter traktaten og forordning nr. 17 som den, der skal påse, at
konkurrenceforholdene er tilfredsstillende.

Han tog udgangspunkt i tesen om, at Kommissionen på grund af
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ressourceproblemer ikke kan leve op til kravet om en hurtig og kon-
sekvent sagsbehandling. Han fandt, at denne tese både er blevet be-
kræftet og dementeret i Domstolens praksis. Antallet af konkurrence-
sager for Domstolen er stigende, og da en sag kun kan komme for
Domstolen, såfremt Kommissionen forinden har behandlet den, de-
menteres tesen om, at Kommissionen ikke kan følge med. Han fandt
imidlertid en bekræftelse på Kommissionens ressourceproblemer i
den omstændighed, at der for Domstolen og Retten er et stigende
antal sager vedrørende Kommissionens mangel på aktivitet og herun-
der manglende vilje til at træffe afgørelser i enkeltsager

Han fremhævede, at kommisionens pligt til at behandle klagesager
m.v. er bedømt af Retten i første Instans i sagerne Asia Motor og
Automec II.

Han gennemgik Automec II sagen, der vedrørte en italiensk BMW-
forhandler, der efter at være opsagt som autoriseret forhandler gik til
en italiensk domstol med en sag mod den italienske importør, hvor
han påstod, at hans udelukkelse var ugyldig efter EF-traktatens Artikel
85. Forhandleren krævede, at Kommissionen tog sagen op. Kommis-
sionen konstaterede, at sagen kunne behandles i Italien, da den itali-
enske domstol var såvel kompetent som forpligtet til at anvende EF-
reglerne. Da forhandleren indklagede Kommissionen for Retten i Før-
ste Instans, fandt Retten, at Kommissionen ikke har pligt til at be-
handle enhver sag, der forelægges. Retten afviste, at Kommissionen
havde pligt til at behandle Automec-sagen, da denne allerede verse-
rede for kompetente nationale domstole, som endvidere kunne tage
stilling til forhandlerens erstatningskrav.

I Asia Motor-sagen har Retten fastslået, at Kommissionen har ret til
at foretage en prioritering af de sager, som den arbejder med.

Bo Vesterdorf delte den fremførte tvivl om nationale myndigheders
muligheder for at være et praktisk alternativ til Kommissionen i be-
handlingen af konkurrencesager. Han fandt, at Kommissionens ret-
ningslinjer på området er ret ambitiøse. Det var hans indtryk, at Kom-
missionens gratis assistance og Kommissionens enekompetence til at
meddele fritagelser fra Artikel 85, stk. 3, er hovedårsag til, at virksom-
hederne vælger at forelægge sager for Kommissionen. Indtil en even-
tuel ny retstilstand indføres, er det derfor begrænset, hvor meget na-
tionale myndigheder kan træde til ved behandlingen af konkurrence-
sager som alternativ til Kommissionen.

18*
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Advokat Eric Ericsson, Sverige, tilsluttede sig referentens analyse af sam-
spillet mellem national og europæisk konkurrencelovgivning. Han
støttede den tredje af referentens fem teser, hvorefter de europæiske
og nationale regler på konkurrenceområdet ikke nødvendigvis skal
være ens.

Han konstaterede, at der hverken i EF eller i EØS findes noget
formelt krav om harmonisering af den nationale konkurrenceret til
EFs fælles konkurrenceret. Det kan også hævdes, at der savnes tilstræk-
kelig begrundelse for en sådan harmonisering. Ikke desto mindre har
Sverige den 1. juli 1993 fået en ny konkurrencelov, som i sit indhold
stort set ligner EFs konkurrenceregler.

Der findes selvfølgelig både fordele og ulemper ved den vej, som de
svenske lovgivere har valgt. Blandt fordelene er, at virksomhederne får
et konsekvent regelsystem at følge, såvel på nationalt som europæisk
niveau, samt at konkurrencepresset i Sverige kan forventes øget. Den
største ulempe er den øgede bureaukratisering, som den nye lovs sy-
stematik med generelle forbud og individuelle fritagelser og gruppe-
fritagelser fører til.

Eric Ericsson fremhævede, at den nye svenske lov på flere punkter
afviger fra EF-reglerne. Dette indebærer, at virksomhederne faktisk
ikke kan gå ud fra, at den nye lov er helt den samme som EF-reglerne
på området. Han nævnte blandt andet tre eksempler, hvor de svenske
regler kan synes strengere end EFs regler:

1. De svenske gruppefritagelser for eneforhandleraftaler og eksklusive
indkøbsaftaler indeholder en begrænsning, som indebærer at,
gruppefritagelsen ikke anvendes, såfremt parternes markedsandel
overstiger 35%.

2. Den svenske gruppefritagelse for forhandler- og serviceaftaler for
motorkøretøjer tillader ikke, at leverandøren forbyder forhandle-
ren at sælge konkurrerende bilmærker. Begrundelsen er, at et så-
dant konkurrenceforbud ikke har været tilladt i tilsvarende svensk
praksis.

3. I forslaget til den nye svenske konkurrencelov findes visse udtalelser
som antyder, at § 19 om forbud mod misbrug af dominerende
stilling kan anvendes, hvis flere selvstændige virksomheder tilsam-
men udnytter en dominerende stilling, som ingen af virksomhe-
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derne har hver for sig. Denne fortolkning af EF-retten var efter
Ericssons opfattelse ikke bekræftet af EF-domstolen.

Eksemplerne viste, at den svenske konkurrencelov på visse punkter er
strengere end EFs konkurrenceret, til trods for, at ideen bag loven var
harmonisering. I praksis forventede Ericsson dog, at konkurrence-
myndighederne og de svenske domstole vil anvende loven velvilligt
overfor virksomhederne, da det svenske marked er så meget mindre
end EF-markedet, og fordi en højere grad af koncentration i forret-
ningslivet derfor må tåles for at opretholde en international konkur-
rencekraftig svensk industri.

Han rejste spørgsmål om, hvorvidt harmoniseringen havde været
rigtig, såfremt den nye svenske lov i alle tilfælde anvendes forsigtigt
således, at forandringerne ikke bliver så store i forhold til tidligere
svensk praksis.

Advokat Henrik Peytz,, Danmark, fremhævede, at Danmark står ved et
spændende valg ved revision af konkurrenceloven, der kan føre til, at
der i Danmark indføres nationale regler svarende til EFs system. Han
rejste på denne baggrund spørgsmål om, hvorvidt EF-reglerne sikrer
tilstrækkelig retssikkerhed for mindre og mellemstore virksomheders
aftaler, og mente at man skal være forsigtig med at overtage EFs regler.

Udgangspunktet er, at Kommissionen og til en vis grad EF-Domsto-
len har givet Artikel 85, stk. 1 en meget vid rækkevidde. Der skal ikke
meget til, for at der foreligger en konkurrencebegrænsning efter Ar-
tikel 85, stk. 1, og der kræves meget lidt for at antage, at handelen
mellem medlemsstaterne påvirkes. Dette betyder, at Artikel 85, stk. 1 i
hvert fald teoretisk har en meget betydelig rækkevidde - også på de
nationale markeder - således at bestemmelsen ikke blot omfatter ska-
delige karteller og lignende, men også en række almindelige aftaler
som licensaftaler, eneforhandlingsaftaler og joint ventures.

I praksis har Kommissionen store ressourceproblemer, hvilket har
ført til en udbredt anvendelse af comfort letters, som er en utilfreds-
stillende nødløsning. Gruppefritagelsesforordningerne er komplice-
rede og ofte uklare. Den nuværende bagatelmeddelelse var efter Hen-
rik Peytz' opfattelse forældet og ikke længere et udtryk for Kommis-
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sionens uskrevne praksis, hvorefter der nok kræves højere markeds-
andele og omsætningstal end udtrykt i bagatelmeddelelsen.

Konsekvensen af den megen uklarhed er, at man som rådgiver ofte
kun kan pege på mulige problemer. Retssikkerhed kræver, at Kom-
missionen træffer en endelig beslutning, men denne vil ofte komme
for sent. I praksis er der behov for en afgørelse på få måneder, som det
kendes fra fusionskontrolforordningen.

Henrik Peytz fandt derfor, at der er behov for delegation til de
nationale myndigheder af kompetencen til at meddele fritagelser efter
Artikel 85, stk. 3 i hvert fald i visse typer af sager, og at Danmark og
andre medlemsstater bør arbejde herpå. En løsning kunne være at
sager, der overvejende kun berører det danske marked, behandles i
København. I praksis kunne en ordning indrettes således, at en natio-
nal fritagelse meddeles Kommissionen og bliver bindende for alle
parter, medmindre Kommissionen har gjort indsigelse indenfor 30
dage.

Henrik Peytz fremhævede, at spørgsmålet om udformningen af de
nationale konkurrencelove ikke må ses isoleret fra EF-reglerne.

Hovedproblemet for danske virksomheder ved anvendelsen af EFs
konkurrenceregler er uklarheden om reglernes undergrænse, dvs.
grænsen mellem hvad der anses for mærkbare konkurrencebegræns-
ninger, der er undergivet straf og ugyldighed, og hvad der anses for
bagatelaftaler, der er undergivet aftalefrihed. Ved harmonisering af de
nationale love med EF-reglerne opstår en yderligere national under-
grænse og dermed introduceres yderligere retsusikkerhed for mindre
og mellemstore virksomheders samarbejdsaftaler og kontrakter.

Såfremt EF-reglerne overtages nationalt indføres desuden et meget
ressourcekrævende system, der næppe er nødvendigt. Han fremhæve-
de, at en fritagelse efter en national konkurrencelov ikke vil give rets-
sikkerhed for virksomhederne, idet der fortsat kan være usikkerhed
om, hvorvidt en aftale strider mod EFs konkurrenceregler, hvilket
Kommissionen er alene om at afgøre, sålænge forordning nr. 17/62
ikke ændres.

Förvaltningsråd Pekka Hallberg, Finland, fandt det let at være enig med
Siri B. Teigum og Kirsti Rissanen i deres oplæg.

Han redegjorde for udviklingen i finsk konkurrencelovgivning, hvor
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de finske love er gået fra offentlighedsprincipper over misbrugsprin-
cipper til konkurrenceloven fra 1992, der indeholder en række for-
bud. Han fandt, at de nordiske konkurrencelove ligner EFs regler på
det praktiske niveau, selvom der er store teoretiske forskelle i de sy-
stemer, der er anvendt i EF, og de der er anvendt i Norden. Han
opfordrede til, at man ikke glemmer virksomhedernes synsvinkel og
fremhævede, at lovgivningen udvikler sig med de økonomiske for-
hold. I forskellige jurisdiktioner anvendes konkurrencereglerne for-
skelligt. I USA anvendes reglerne ofte som et led i konkurrencen,
mens Norden har tradition for at lade konkurrencen regulere af for-
valtningen ved en forholdsvis stærk myndighedskontrol. Der ses nu en
tendens til at mange lande vælger EF-systemet med forbud, men Hall-
berg fremhævede, at der i praksis opstår vanskelige situationer, så-
fremt der ikke er mulighed for undtagelser. I Finland er der under
den nye finske lov mulighed for individuel fritagelse fra lovens forbud.
De finske konkurrencemyndigheder tilstræber retssikkerhed og lige-
behandling ved i sine konkrete beslutninger at tage almen stilling til
forelagte principspørgsmål.

Korreferenten, professor Kirsti Rissanen, Finland fandt, at debatten
havde vist, at konkurrenceretten gennemgår en interessant udvikling.
Hun kunne ikke tilslutte sig Siri B. Teigums forslag om at harmonisere
de nationale processuelle regler på konkurrencerettens område på
samme måde som det er sket ved reglerne om offentlige indkøb. Hun
fremhævede, at det er uvant i EF-systemet at regulere administrativ
praksis i medlemslandene, og at reguleringen vedrørende offentlige
indkøb skyldes de særlige nationale politiske interesser på dette om-
råde. Hun fandt derfor, at medlemslandene på det konkurrenceret-
lige område i hvert fald indtil videre bør opretholde egne processuelle
regler.

Referenten advokatfullmektig Siri B. Teigum, Norge konstaterede, at
der i konkurrenceretten er mange problemer at arbejde videre med,
før en endelig løsning er fundet. Hun var enig i Hans Steenbergs
betragtning, hvorefter konkurrencereglerne må ses i sammenhæng
med de fire friheder. Da disse snart indføres i EØS-området forven-
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tede hun, at konkurrencereglerne ville få større praktisk betydning i
EFTA-landene. Hun fandt, at den samme udvikling findes i EF, hvor
EF først har fået fusionskontrol og en vidtspændende domspraksis om
konkurrenceret, efter at det indre marked i hovedsagen er etableret.
Hun var enig i, at konkurrenceretten og konkurrencereglerne ofte
kan anvendes som grundlag for en forhandling. Hun fremhævede
imidlertid, at virksomhedernes problem ofte er, at der ingen er at
forhandle med, da Kommissionen ikke har tid, og andre myndigheder
ikke har anledning hertil.

Debatlederen advokat A.C. Stray Ryssdal, Norge konstaterede, at debat-
ten havde vist, at de regler, der var drøftet, i sig selv er komplicerede,
og at kompetenceforholdene heller ikke er enkle. Debatten havde dog
givet repræsentanter for de forskellige juridiske professioner anled-
ning til at fremføre deres særlige synspunkter.

Stenberg og Peytz tog udgangspunkt i konkurrencerettens tema:
erhvervslivets indbyrdes forhold, da de pegede på, at det er vigtigt at
konkurrencen sikres, men sikres på en sådan måde, at virksomhe-
derne får andet at gøre end at konsultere deres advokat.

Siri B. Teigum og Kirsti Rissanen pegede på, hvilken lovgivningsop-
gave der fortsat henstår, selv om de nordiske lande har fået moderne
konkurrencelove.

Peter Vesterdorf pegede på de vanskeligheder, som opstår for na-
tionale domstole, når den judicielle kompetence skal deles med over-
nationale organer. De praktiske vanskeligheder i konkurrencesager er
større end på områder, hvor der er klar dualisme. Man måtte have
sympati for den italienske dommer, som modtog en sag på sit bord,
hvor han var i betydelig tvivl om sin kompetence i forhold til EF-
Kommissionen.

Det sidste perspektiv, som var godt behandlet, er forvaltningernes
opgave. Jytte Boesgaard, Pekka Hallberg, Eric Ericsson og Hans Sten-
berg havde peget på de vanskeligheder som opstår, når forvaltningen
i et lille land skal anvende et system, der dels er inspireret af en judiciel
model dels inspireret af en overnational model.

A.C. Stray Ryssdal fandt, at en fællesnævner for indlæggene havde
været, at de ønsker større klarhed, enkelhed, oversigt og forudbereg-
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nelighed på konkurrencerettens område. Men denne bøn vil nok blive
stående uopfyldt.

Det, som er sikkert, er, at det er den lidt anonyme masse af advo-
kater, der vil drive retsudviklingen. Advokaterne vil få flere mulighe-
der for at varetage deres klienters behov under den nye retstilstand.
Advokaterne vil ikke længere blot have de nationale domstole at for-
holde sig til, men også EF-domstolen og EØS-domstolen. De vil heller
ikke kun have de nationale administrative myndigheder at henvende
sig til, men også EF-Kommissionen og EFTAs overvågningsorgan. Der-
for vil der være mulighed for en betydelig grad af »forum shopping«.

Det har været sagt om retstilstanden i EF, at selv om EF-Domstolen
har æren for dristigheden, må æren for initiativet tillægges de mange
advokater i medlemslandene, som har set en EF-retslig problemstilling
og grebet fat i den. Så enkelhed og forudberegnelighed kan vi ikke
regne med. Men vi kan regne med, at emnet vil blive en genganger på
de nordiske juristmøder også i de kommende år.


